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      ٢   دفاع عن احلبيب 
  

  F عن الحبيب دفـــاع
اللھ��م ل��ك الحم��د أن��ت ن��ور الس��موات وا�رض وم��ن 

  .فيھن

  .ولك الحمد أنت قيم السموات وا�رض ومن فيھن

  .ولك الحمد أنت ملك السموات وا�رض ومن فيھن

ول��ك الحم��د أن��ت الح��ق ووع��دك ح��ق وقول��ك ح��ق 
ولق���اؤك ح���ق والجن���ة ح���ق والن���ار ح���ق والنبي���ون ح���ق 

مبع��وث رحم��ة والص��!ة والس��!م عل��ى ال. ومحم��د ح��ق
للع���المين محم���د ب���ن عب���د+ خي���ر م���ن وط���ئ الت���راب 

  :أما بعد .وأفضل من أظلته سماء

  
  أع�����ذني رب م�����ن حص�����ٍر وع�����ي�     

      ً   وم�����ن نف�����س أعالجھ�����ا ع�ج�����ا
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  - :قبل البداية

وھ��و يح��دثنا ع��ن نفس��ه حينم��ا  ع إل��ى الحبي��بفلنس��تم
  :صغيراً فيقولطف�ً كان 

ض فأض��جعاني وش��قا ج��اء رج���ن عليھم��ا ثي��اب ب��ي
وأخبرتن�ا عن�ه . فيه شيئاً / أدري م�ا ھ�و فالتمسا! بطني

ً  إن لُبني3 (: تأمه فقال   ؟)أف� أخبركم به. لشأنا

رأيت حين حملُت ب�ه أن�ه خ�رج من�ي ن�ور أض�اء ل�ي 
قصور بصري م�ن أرض الش�ام ث�م حمل�ت ب�ه ف�و7 م�ا 

  .)رأيت من حمل قط كان أخف علي9 و/ أيسر منه

  !؟لحبيبم ھذا العلكم عرفت

وم��ن ذا ال��ذي /  Fنع��م إن��ه ھ��و إن��ه الحبي��ب . نع��م
ول�ه أس�ماء خمس�ة س�ماه بھ�ا 7 ، يعرفه بأبي ھو وأمي 

  ).وتعدد ا@سماء يدل على شرف الُمسمى(عز وجل 

محم�����د، وأحم�����د، والمقف�����ي، والعاق�����ب، : فأس�����ماؤه
  .والحاشر

  :يقول جده عبدالمطلب
  وش����ق ل����ـه م����ن اس����مه ليجل����ه    

  ش محم�ود وھ�ذا محم�دفذو الع�ر    

نب��ي : ص��فات كثي��رة منھ��ا أن��ه Fه ب��أبي وأم��ي ـول��
  .نبي التوبة –نبي الملحمة  –الرحمة 
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  :مظاھر العظمة النبوية في الطفولة

مظ��اھر واض��حة م��ن العظم��ة ت��دل  Fك��ان لطفولت��ه 
على رعاية � عز وج�ل ل�ه، حي�ث أع�ده � ع�ز وج�ل 

ه والرس�الة وأع�دّ  ليكون للعالمين نذيراً وليخ�تم ب�ه النب�وة
ليرتقي الس�موات الس�بع ليص�ل إل�ى س�درة المنتھ�ى إل�ى 

  .مكان لم يصله غيره من البشر

وم��ن مخاي��ل النجاب��ة ومظ��اھر العظم��ة ف��ي طفولت��ه 
  :Fبأبي ھو وأمي 

أن��ه ول��د م��ن نك��اح ش��رعي 8 م��ن س��فاح ج��اھلي وھ��ذه  -١
  .عصمة من � عز وجل

ن أن أم��ه آمن��ة ل���م تش��عر بم��ا يش���عرن ب��ه الحوام��ل م��� -٢
 .الضعف

رأت أمه لما ولدته نوراً خ�رج منھ�ا فأض�اء لھ�ا قص�ور  -٣
 .الشام

انكسار البرمة التي وضعت عليه بعد و8دته على ع�ادة  -٤
النس��اء م��ن ق��ريش، إذ وج��دت منكس��رة عل��ى ش��قين ول��م 

 .فكانت له آية Fيبت تحتھا 

ارتج��اج إي��وان كس��رى وس��قوط أرب��ع عش��رة ش��رفة م��ن  -٥
 .Fشرفاته عند مولده 

 .رس التي لم تخمد منذ ألف سنةخمود نار فا -٦
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ورؤي�ة النج�وم وھ�ي . امت� البيت ال�ذي ول�د في�ه ن�وراً  -٧
  .Fتدنو منه حتى لتكاد تقع عليه 

فھ��ذه وغيرھ��ا م��ن ا'ي��ات الت��ي واكب��ت م��ي&ده تعل��ن 
بشكل واضح علو شأنه وتخبر بما سيكون عليه مس�تقبل 

  .العالم كله

  :مظاھر العظمة النبوية في الشباب

اح��ل عم��ره ف��ي طفولت��ه وش��بابه كان��ت ث��م أثن��اء مر
ھناك آيات وإرھاصات تدل على تكريم 7 عز وجل له 

  :وحفظه من كل ما يسوء فمن ذلك

ا@ستسقاء به وھو ص�غير حي�ث استس�قى ب�ه عم�ه أب�و  -١
  :طالب وھو غ&م صغير وفيه يقول

  وأب��يض ُيستس��قى الغم��ام بوجھ��ه   
  ثم���ال اليت���امى عص���مة ل�رام���ل    

ح��ين : عورت��ه أب��داً وف��ي ذل��ك قص��ة عجيب��ةع��دم كش��ف  -٢
كانت ق�ريش تبن�ي الكعب�ة وك�انوا يرفع�ون أزرھ�م عل�ى 

يض��ع  Fع��واتقھم يتق��ون بھ��ا ض��رر الحج��ارة وك��ان 
 العب�اسالحجر على عاتقه وليس عليه شيء، فرآه عم�ه 

ل��و رفع��ت إزارك عل��ى : فق��ال ل��ه –رض��ي 7 عن��ه  –
مره بس�تر عاتقك فلما رفعه سقط وسمع منادياً @ يراه ي�أ

  .عورته فستر نفسه ولم يتكشف بعد ذلك
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الراھ�ب وھ�ي مش�ھورة معروف�ة حي�ث ل�م  ىريحقصة ب -٣
ته أبداً إ$ لما مرت به القافلة التي ك�ان عينزل من صوم

 .Fفيھا نبينا 

ف�ي وض�ع الحج�ر سادتھا تحكيمه بين قريش لما اختلف  -٤
ھ�ذا (وق�ولھم داخ4ً عليھم ا2سود ورضاھم به لما رأوه 

  .IQH )2مين رضينا به حكماً محمد ا

فك��ل تل��ك الح��وادث ت��دل عل��ى أن 7 ع��ز وج��ل ك��ان يھيئ��ه 
لمنصب النبوة والرسالة إذ ل�م تجتم�ع ھ�ذه الكرام�ات 2ح�د 

  .Fقبله 

  :صــدق وأمانة

علي��ه اتص��افه  هك��ان م��ن أھ��م ص��فاته ص��لوات رب��ي وس��4م
  :بالصدق وا2مانة فمن ذلك

  .أموالھاقصته مع خديجة وأمانته في المتاجرة ب .١

 .ا2مينبأنه كان يسمى في الجاھلية  .٢

ه له بالصدق كما ورد عن الوليد بن المغيرة ءشھادة أعدا .٣
وأبي سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وغيرھم من 
صناديد قريش مع شدة عداوتھم له وكانوا يحاولون اتھامه 

ساحر، كاھن، : بكل تھمة إ$ الكذب فكانوا ربما قالوا
                                                

IQ@@@HñìjäÛa@âbÔß@†™@áèmë@pbèj‘@Ý–Ï@¿@“íŠÓ@áîØ¤@ò–Ó@ïmdn&N@ @
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 .ŸΤΩΤ∈ Σ¬ς∏⊕ΩΤ⇓ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ð∠ΣΤ⇓Σ∞™Ω∼ς√ ΨϒΠς√≅… ∃Ω⇐ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿ ⌠¬ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ‚Ω& ð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… γŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠ ϑðΨ/≅… Ω⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿ ≈ IQH …: قال تعالى. ياً منھم لم يصفه بالكذب أبداً إ	 أن أ ،شاعر

ي أمانته بل كانوا ومع جميع العداوات إ	 أنھم كانوا يثقون ف .٤
يضعون عنده ودائعھم وھذا من ا+عاجيب، حيث يقاتلونه 

وما ذاك إ	 لثقتھم في . بالنھار ويضعون عنده أموالھم بالليل
  .مع شدة عداوتھم له Fأمانته 

فھ2ل رأي2تم أح22داً يض2ع أموال22ه عن2د أل22ّد أعدائ2ه؟ و3 إن ھ22ذه 
  .!لمن أعظم آيات نبوته، وما يعقلھا إ	 العالمون

  

  :Fمعجـزات الرسول 

المراد بالمعجزة ما يأتي به النبي لتصديق دع2واه، ويعج2ز عن2ه 
البشر، والمعجزة ھي ا>ية كما وردت في القرآن الكريم، وقد 

  .قيل 	 نبي إ	 بالمعجزات

معج222زات كثي222رة ج222داً وق222د ع222ّدھا بع222ض  Fوللحبي222ب محم222د 
  :العلماء فبلغت ا+لف أو تزيد فمنھا

 .)القرآن الكريم(لوات ربي وسBم عليه أعظم معجزاته ص -١

 ∅ΣΤ∈ Ξ⇑ΜΞΠς√ γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ9–≅… 〉♦⇓‚ΞΜ≅… ΘΣ⇑Ψ•<√≅…Ω υϖς∏Ω … : قال تعالى

                                                IQ@@@HòíŁa@LâbÈãþa@‰ì�@ZSSN@ @



      ٨   دفاع عن احلبيب 
  ⇐Κς… Ν…ΣΤ	<Κ†ΩΤÿ ΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠ …ΩϒΗΤΩ∑ γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅… ‚Ω! Ω⇐ΣΤ	Κ<†Ωÿ −ΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠ ⌠Τς√Ω φ†ς ⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠ ω×⊕Ω‰Ψ√ …_⁄κΞςℵ≡ (88) ≈ IQH.  

@ΨŒΩΤŠΩ≤ΩΤπ;Τ∈≅… Σ◊Ω∅†ϑð♥√≅… ςΠ⊂Ω↑⇓≅…Ω Σ≤Ω∧Ω⊆<√≅… (1) ⇐ΜΞ…Ω Νπ…Ω≤ΩΤÿ ⊥◊ΩΤÿ…ƒ∫ Ν…Σ∂Ξ≤⊕ΣΤÿ Ν…ΣΤ√Σ⊆ΩΤÿΩ χ≤Τ™Ψ♠ Θβ≤Ψ∧ΩΤ;πΤ♥ΘΣ∨ (2) ≈ IRH …: قال تعالى )قمرانشقاق ال( -٢

ورأته قريش  Fوقد حدث ھذا ا�نشقاق في حياته 
  .وغيرھا

 ا*سراء والمعراج وما جرى فيھما من العجائب وفرض -٣

وقصة ا*سراء والمعراج مشھورة . الصلوات الخمس
  .معروفة

لو ذھبنا إلى ذكر معجزاته صلوات ربي وس3مه عليه و
  .لما كفانا وقت ولما أحاطت بذلك ا8وراق

وثبتت في  فنلكتف إذاً ببعض ا8مور العجيبة التي وردت
الموجز على الكثير المفصل وحسبك السنة ونستدل بالقليل 

  .أحاط بالعنق من الق3دة ما

                                                
IQ@@@HòíŁa@LõaŠ�⁄a@ñ‰ì�@ZXXN@ @
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  :Fعنه  ةفمن المعجزات الثابت
  :دعاؤه المستجاب) ١(

على أھل مكة بالقحط حتى بلغ بأھل مكة من  ىحين دع - أ
الجوع أن أحدھم كان يرى ما بينه وبين السماء كھيئة الدخان 
 : من الجوع وورد ذكر ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى

… πˆΨ⊆ΩΤ�⁄≅†ΩΤ⊇ Ω⋅Ωÿ Ψ�<Κ†Ω� Σ∫:†Ω∧ϑðΤ♥√≅… ξ⇐†Ω�ΣŸΨŠ ξ⇐κΨ‰ΣΘ∨ (10) Ω↑πΤ⊕Ωÿ ∃ð♣†ΘΩΤ⇒√≅… …ΩϒΗΤΩ∑ }‡…ΩϒΩ∅ χψ∼Ψ√ςΚ… (11) ≈ IQH.  

توفي ابني فجزعت : أخرج النسائي عن أم قيس قالت - ب
. 4 تغسل ابني بالماء البارد فتقتله: عليه، فقلت للذي يغسله

 افأخبره بقولھ Fفانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول 5 
ف= نعلم امرأة » ما قالت أطال � عمرھا«: تبسم ثم قالف

  .يعني ھذه المرأة. عّمرت ما عّمرت

@نس بن مالك بكثرة المال والولد وھو  Fدعاؤه  - جـ
: في حديثه –رضي 5 عنه  – ويروى عن أنس. مشھور

Dون على نحو المائة اليوم Bوإن ولدي وولد ولدي ليتعادC. 

  .)رواه مسلم(

البخاري عن عبد5 بن ھشام أن أمه ذھبت به  أخرج - د
. يا رسول 5 بايعه: فقالت Fوھو صغير إلى رسول 5 

  .فمسح رأسه ودعا له» ھو صغير«: فقال
                                                

IQ@@@HæbníŁa@Læb�†Ûa@ñ‰ì�@ZQP@LQQN@ @
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فكان مباركاً في تجارته حتى أن ابن عمر وابن الزبير 
قد دعا لك  Fكانا يقو�ن له أشركنا في تجارتك فإن النبي 

  .بالبركة فيشركھم

بة بن أبي لھب لما طلق ابنته يعلى عت Fدعى و - ھـ
أما إني أسأل + أن «: فقال Fواعتدى عليه وشق قميصه 

  .»يسلط عليك كلبه

من قريش حتى نزلوا بمكان يقال له  فخرج في ُتجرٍ 
: بة يقوليفأطاف بھم ا7سد تلك الليلة فجعل عت. الزرقاء لي4ً 

تلي ابن أبي قا. »ويل أمي ھذا و+ آكلي كما قال محمد«
فلقد عدا عليه ا7سد فضغمه . وأنا بالشام  كبشة وھو بمكة

  .!!فيا ? العجب. ، ولم يقرب أحداً منھم سواهIQHضغمةً 

  :تكثير الطعام والماء) ٢(

ومن ذلك قصة أبي ھريرة حيث روى عشرات الرجال من  - أ
والقصة في صحيح ( .Fقدح لبن ناولھم إياه نبينا محمد 

  .)البخاري

تكثير طعام أصحابه في عدد من الغزوات حتى يفيض عليھم  - ب
  .وھم مئات

  

                                                
IQ@@@H@lbn×@ŠÄãaê�Ëë@á×b§a@µg@�¨a@aŠËë@´ÔîÛa@�¨aN@ @
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قصة جابر بن عبد� في غزوة الخندق وإطعامه للمئات  - جـ
  .من الصحابة من قدر واحد

  ).والقصة في مسند ا�مام أحمد بن حنبل(

في الكثير من المواطن التي  Fنبع الماء من بين أصابعه  - د
   .ھا الماءفيكان يفقد 

  )والقصة في صحيح البخاري وفي مسلم وفي مسند ا�مام أحمد(

حتى تكون إذا خرج إلى الخ-ء  Fانقياد الشجر له ) ٣(
كما . كالستارة بينه وبين الناس ف- يرونه حين يقضي حاجته

  .حديث في صحيح مسلمالفي 

لما فقده في خطبة الجمعة حتى F@ع شوقاً إليه ذحنين الج) ٤(
بكي كالطفل شوقاً لما يسمع من الذكر من سمعه أھل المسجد ي

  .)القصة في صحيح البخاري( .Fالنبي 

   . Fتسبيح الحصى في يديه ) ٥(

  )أخرجه البزار والطبراني في ا�وسط(

أخرجه ( .في مواطن كثيرةF@س-م الحجر والشجر عليه ) ٦(
  .)الترمذي

في دواوين السنة  وردكما  Fتكليم الحيوانات له  )٧(
  .رةب� من ذلك ك-م البعير له وكذلك القُ المطھرة و

كما جرى لعلي بن أبي طالب  Fشفاء المرضى بريقه ) ٨(
  .كما في صحيح البخاري
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  .بالمغيبات التي وقعت كما أخبر عنھا بالتمام هإخبار) ٩(

  :Fشھادة الذئب بنبوته ) ١٠(

: رض$$ي + عن$$ه –فق$$د روى أحم$$د ع$$ن أب$$ي س$$عيد الخ$$دري 

فأخ$$ذھا فطلبھ$$ا الراع$$ي فانتزعھ$$ا من$$ه، ع$$دا ال$$ذئب عل$$ى ش$$اة 
أ7 تتق$ي +، تنت$زع رزق$اً س$اقه : فأقعى الذئب على ذنب$ه فق$ال

  .+ إلي8 

أ7 : فق$$ال ال$$ذئب! ي$$ا عجب$$ي ذئ$$ب يكلمن$$ي ك$$;م ا:ن$$س: فق$$ال
أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بشر يخبر الناس بأنب$اء م$ا ق$د 

  .سبق

دين$ة فزواھ$ا فأقب$ل الراع$ي يس$وق غنم$ه حت$ى دخ$ل الم: قال
ف$أخبره ف$أمره  Fإلى زاوية من زواياھ$ا، ث$م أت$ى رس$ول + 

ث$$م ق$$ال للراع$$ي أخب$$رھم . فن$$ودي الص$$;ة جامع$$ة Fالنب$$ي 
  .فأخبرھم

ص��دق وال��ذي نف��س محم��د بي��ده � «: Fفق$$ال رس$$ول + 
تقوم الساعة حت�ى يكل�م الس�باع ا�ن�س، ويكل�م الرج�ل عذب�ة 

  .»هُ بعدَ  هُ أحدث أھلُ ه بما سوطه وشراك نعله وُيخبره فخذُ 

أف; يحق لنا بعد ھذا أن نعجب من قوم ما زالوا يش$كون ف$ي 
  .نبوة نبينا وسيدنا محمد صلى + عليه وسلم

  

����  
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  شبھات وتھم ضد مقام النبوة
  

����� ���	� 
� ��: … ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ′ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω Σ¬ΣΩ⇒ΤΩ⊕ς√ ϑðΣ/≅… ℑ †ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… �Ψا�خرة ηΒ Ψ › ϑðŸΤΩ∅ςΚ…Ω ⌠¬Σς√ †_ΤŠ…ΩϒΩ∅ †_ΤΤ⇒∼ΤΞΘΣ∨ (57) ≈ IQH .  

ما من نبي و� رسول أرسله � عز وجل إ� واجه أعداء 
يكذبونه ويشككون الناس في صدق نبوته وھذه سنة من سنن 
  : � عز وجل قال تعالى

… ð∠Ψ√.ςϒΩ{Ω †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ΘΞΡ∇Ψ√ ∴ΘΨ‰ΤΩΤ⇓ …⊥ΘΣŸΩ∅ Ω⇐κΨ≠ΗΤΩ∼ΤΩ→ Ξ♦⇓‚ΞΜ≅… ΘΞ⇑Ψ•<√≅…Ω ΨšΣΤÿ ⌠¬ΣΣ∝⊕ΩΤŠ υς√ΞΜ… ω×⊕ΩΤŠ ð∩Σ≤Τ<QΣƒ γ⌠ΤðΤ⊆<√≅… &…_⁄Σ≤Σ∅ ≈  IRH.  

بدعاً بين الرسل فقد واجه ما واجھه  Fولم يكن نبينا 
إخوته من ا0نبياء من التكذيب والعناد والقتال والتشريد 

نه عن دعوته والسجن والطرد وا�ستھزاء ولكن ذلك لم يث
عزيمته بل كان ثابتاً كالطود ا0شم فصبر وھانت في  ولم يفل4 

عليه نفسه في سبيل � عز وجل حتى نصره � عز وجل 
  .ورفع له ذكره إلى يوم القيامة

بأنه كاذب وقيل شھواني وقالوا عنه  Fوقد اتھم نبينا 
                                                IQ@@@HòíŁa@LlaŒyþa@ñ‰ì�@ZUWN@ @

IR@@@HòíŁa@LâbÈãþa@ñ‰ì�@ZQQRN@ @
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ساحر وكاھن وشاعر ومجنون وأتھم بأنه عدواني ومتعصب 
ي وھذه التھم مجرد شبھات واھية تسقط عند أول وھلة وإرھاب

  .Fمن التعرف على شخصيته ودراسة سيرته وتتبع سنته 

ونفندھا  Fوفيما يلي نستعرض كل شبھة أثيرت حول نبينا 
  .عة النھارئبحجج منيرة كالشمس في را

  

  ):كاذب(قولھم عنه:الشبھة ا�ولى  - ١

  

ف ش2بھة وأض2ع Fھذه أضعف فرية افتري2ت عل2ى نبين2ا 
يمك2ن أن يتش2بث بھ22ا أح2د ق22ديماً أو ح2ديثاً، وذل22ك لم2ا اش22تھر 

من22ذ طفولت22ه م22ن ص22دق الح22ديث وأمان22ة ف22ي الخل22ق  Fعن22ه 
الت2ي تمي2ز بھ2ا، حت2ى  وأخ;قهحتى كانت من أوضح صفاته 

ومم2ا  Fأنه كان يسمى في الجاھلية با=مين لصدقه وأمانته 
بعثت2ه  يثبت ذلك م2ا ج2رى ف2ي قص2ة بن2اء ق2ريش للكعب2ة قب2ل

@F واخت;فھم على وضع الحجر ا=سود حتى كادوا يقتتلون
بسبب إرادة كل قبيلة أن تفوز بشرف وض2ع الحج2ر ا=س2ود 
في مكانه ولما اش2تد الخ2;ف فيم2ا بي2نھم وأص2رت ك2ل قبيل2ة 
عل22ى الف22وز بھ22ذا الش22رف أراد أح22د عق;ئھ22م أن يض22ع ح22داً 

ب22اب للخ22;ف فق22ال لھ22م حكم22وا بي22نكم أول داخ22ل عل22يكم م22ن 
ھ22ذا محم22د : فلم22ا رأوه مق22ب;ً ق22الوا Fالص22فا ف22دخل النب22ي 
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فف��ي ھ��ذه القص��ة وق��د ح��دثت قب��ل . ا�م��ين رض��ينا ب��ه حكم��اً 
  .البعثة أكبر دليل على اشتھاره بالصدق وا�مانة فيما بينھم

  

ومما يثبت اشتھاره بالصدق بين ق�ريش وع�دم ش�كھم ف�ي 
ص��دق حديث��ه ح��ديث أب��ي س��فيان م��ع ھرق��ل وس��ؤال ھرق��ل 

ھ�ل تتھمون�ه بالك�ذب قب�ل أن يق�ول م�ا : ينما سأل أبا سفيانح
5 ثم رد ھرقل ف�ي آخ�ر الح�ديث بحكم�ة ق�ل م�ن : قال؟ فقال

5 فعلم�ت : وسألتك أتتھمون�ه بالك�ذب فقل�ت: يفطن لھا إذ قال
  أن����ه ل����ن ي����دع الك����ذب عل����ى الن����اس ث����م يك����ذب عل����ى 9 

  .IQH تعالى

  

كان�ة ب�ن ومما يثبت نفي الكذب عنه م�ا ورد ف�ي ح�ديث ر
وا5س�تھزاء ب��ه  Fوك��ان ش�ديد الع�داوة للنب��ي  IRH عب�د يزي�د

ب��ن أخ��ي بلغن��ي عن��ك أم��ر ولس��ت إي��ا  Fفق��ال يوم��اً للنب��ي 
بك�ذاب ف�إن ص�رعتني علم�ت أن��ك ص�ادق، لق�د أثب�ت ص��دقه 

 Fبنفي الكذب عنه مع شدة العداوة وكثرة استھزاءه ب�النبي 
ا وق��د روى الترم��ذي ع��ن عل��ي أن أب��. كم��ا ورد ف��ي الس��ير

إنا 5 نكذبك، ولك�ن نك�ذب بم�ا جئ�ت ب�ه ف�أنزل : جھل قال له
                                                

IQ@@@Hð‰b‚jÛa@|îz•@¿@sí†§aN@ @
IR@@@Hâý×@éîÏ@…bä�hi@åä"Ûa@¿N@ @
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  .ΣΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ ‚Ω� ð∠ΩΤ⇓ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤÿ ΘΩ⇑Ψ∇ΗΤς√Ω Ω⇐κΨ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… γŒΗΤΩΤÿ†ΛΩΤΨŠ ϑðΨ/≅… Ω⇐ΣŸΩ™•ΩΤÿ ≈ IQH¬⌠ … : � تع�����الى ف�����يھم

  

حت�ى إن أب�ا طال�ب لم�ا  Fوقد اشتھر بين ق�ريش ص�دقه 
الت���ي كتبتھ���ا ق���ريش وأن بخب���ر الص���حيفة  Fأخب���ره نبين���ا 

ا+رض���ة ق���د أكلتھ���ا ول���م تت���رك فيھ���ا إ) كلم���ة واح���دة ھ���ي 
قريش حتى فتحوا الكعب�ة  قام أبو طالب يحاجّ ) باسمك اللھم(

ف�وبخھم  Fوأخرجوا الصحيفة ووجدوھا حقاً كما ق�ال نبين�ا 
  :أبو طالب بقوله شعراً في ھذا

  

  
  وقد كان في أمر الصحيفة عب�رة         

  متى ما يخبر غائب القوم ُيعجب   
  محا & منھ�ا كف�رھم وعق�وقھم          

  وما نقموا من ناطق الح�ق ُمع�رب        
  فأصبح ما قالوا م�ن ا+م�ر ب�اط*ً          

  ومن يختلق ما ليس بالحق ُيك�ذب    

  

                                                IQ@@@HòíŁa@LâbÈãþa@ñ‰ì�@ZSSN@ @
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حت��ى  Fوق��د كان��ت ع�م��ات الص��دق تل��وح عل��ى محي��اه 
ن س�م الحبر اليھودي في قصة إس�مه أن�ه لم�ا قال عبد� ب
فلم��ا تبين��ت وجھ��ه : ونظ��ر ف��ي وجھ��ه ق��ال Fرأى النب��ي 

  ).عرفت أن وجھه ليس بوجه كذاب

  ).رواه ابن ماجه وغيره(

  ك���ن ل���ه آي���ات مبين���ةتول���و ل���م           
  لك��ان وجھ��ه ينبي��ك ع��ن الخب��ر          
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  :)مجنون ،اھنساحر، ك(الشبھة الثانية قولھم عنه  -٢

وھ��ذه الص��فات الت��ي وص��فه بھ��ا كف��ار ق��ريش لم��ا ج��اءھم 
بالحق ولم يستطيعوا له رد فجنحوا إلى ھذه التھم وا�وص�اف 
حت��ى يص��دوا الن��اس عن��ه إذ أن��ه + يجل��س إلي��ه أح��د فيع��رض 
عليه ا3س2م ويقرأ الق�رآن عل�ى مس�امعه إ+ أخ�ذ بل�ب جليس�ه 

وا الش��بھة أن يص��دوأس��ر قلب��ه ف��أراد المعان��دون بإث��ارة ھ��ذه 
خاص��ة ف��ي المواس��م الت��ي الن��اس ع��ن الجل��وس إلي��ه وس��ماعه 

  .يجتمع فيھا الناس من أنحاء الجزيرة العربية

 Fھذا عتبة بن ربيعة جاء مندوباً لقريش لمفاوض�ة النب�ي 
ي��ا اب��ن أخ��ي إن��ك من��ا حي��ث ق��د : حت��ى يت��رك دعوت��ه فيق��ول ل��ه

ن�ك ق�د علمت من السطة ف�ي العش�يرة والمك�ان ف�ي النس�ب، وإ
أتي���ت قوم���ك ب���أمر عظ���يم فرق���ت ب���ه جم���اعتھم وس���فھت ب���ه 
أح2مھ��م وعب��ت ب��ه آلھ��تھم ودي��نھم، ث��م ع��رض علي��ه الم��ال 
والملك وعرض عليه ما استطاعه من ا3غ�راء حت�ى إذا ف�رغ 

 E عتبة من ك2مه ورسولF  أق�د فرغ�ت : فق�ال إلي�هيس�تمع
فق��ال . أفع��ل: ق��ال. فاس��مع من��ي: ق��ال. نع��م: ي��ا أب��ا الولي��د؟ ق��ال

  F : … Ψψ⌠♥ΨΤŠ ϑðΨ/≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅… (1)  ϖψš (1) βÿΞ∞⇒ΩΤالحبي������ب 

Ω⇑ΨΘ∨ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… γψ∼ΨšΘΩ≤√≅… (2) ≈  E ومض���ى رس���ولF  يق���رأ وق���د
ألقى عتبة يديه وراء ظھره معتمداً عليھما وھ�و يس�مع منص�تاً 



                   ١٩                                                                     دفاع عن احلبيب 
  

ق��د : (إل��ى الس��جدة فس��جد، ث��م ق��ال Fحت��ى انتھ��ى رس��ول � 
  !!IQH )معت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاكس

نحل�ف ب�ا( : وعاد عتبة إلى أص�حابه فق�ال بعض�ھم ل�بعض
فلما جلس إليھم . قد جاءكم أبا الوليد بغير الوجه الذي ذھب به

ورائ�ي أن�ي س�معت ق�و5ً : ما وراءك ي�ا أب�ا الولي�د؟ ق�ال: قالوا
لس�حر و5 و� ما سمعت مثله قط، و� م�ا ھ�و بالش�عر و5 با

بالكھانة، أطيعوني واجعلوھا لي، وخلوا بين ھذا الرجل وب�ين 
ه ال�ذي س�معت من�ه نب�أ ـما ھو فيه فاعتزلوه فو� ليكونن لقول�

  .عظيم

س��ادتھم وم��ن ص��ناديد ق��ريش وھ��و فھ��ذا عتب��ة ب��ن ربيع��ة 
ينفي أن يكون ش�اعراً  Fبعدما سمع القرآن وجلس إلى النبي 

  .أو كاھناً أو ساحراً 

لنضر بن الحارث سيد آخ�ر م�ن س�ادة ق�ريش وكبي�ر وھذا ا
من كبرائھم ممن كفر حس�داً وحق�داً يق�وم ف�ي ق�ريش ذات ي�وم 

يا معشر قريش إنه و� ق�د ن�زل بك�م أم�ر م�ا أتي�تم ل�ه : ويقول
بحيل��ة بع��د، فق��د ك��ان ف��يكم محم��د غDم��اً ح��دثاً، أرض��اكم ف��يكم 

ه وأص��دقكم ح��ديثاً وأعظمك��م أمان��ة حت��ى إذا رأي��تم ف��ي ص��دغ
وج��اءكم بم��ا ج��اءكم ب��ه قل��تم س��احر 5 و� م��ا ھ��و . الش��يب

م ك�اھن، 5 و� أينا السحرة ونفثھم وعقدھم، وقلتبساحر لقد ر
                                                

IQ@@@Hâb’ç@åia@ñ�N@ @
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. الكھن��ة وتخ��الجھم وس��معنا س��جعھم ن��ام��ا ھ��و بك��اھن ق��د رأي

وقل�تم ش��اعر، � و� م��ا ھ��و بش��اعر ق��د رأين��ا الش��عر وس��معنا 
و� م���ا ھ���و  قل���تم مجن���ون �. أص���نافه كلھ���ا ھزج���ه ورج���زه

و� وسوس��ته و�  بخنق��هبمجن��ون لق��د رأين��ا الجن��ون فم��ا ھ��و 
يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه و� ق�د ن�زل . تخليطه

فھ�ذه ش�ھادتين م�ن أع�دى أع�داءه تثب�ت ك�ذبھم . لكم أمر عظيم
  .IQH وافتراءھم عليه

  

ق��الوا أس��اطير ا�ول��ين اكتتبھ��ا : (الش��بة الثالث��ة -٣
  ):بكرة وأصي� فھي تملي عليه

بأن��ه جم��ع أس��اطير ا2ول��ين م��ن  Fاتھ��م المش��ركون نبين��ا 
الرواة الذين كانوا يتناقلونھا ثم كتبھا فھو يلقيھ�ا عل�يھم لي�دعي 

  .بذلك الوحي

أن�ه  مف�ادهون القرآن الكريم الرد على مثل ھذه الشبھة وقد بيّ 
وأن�ه ل�م يخ�رج م�ن مك�ة ول�م . أمياً � يق�رأ و� يكت�ب Fكان 

إلى الب?د التي تكثر فيھا ھذه القصص وا2ساطير التي يسافر 
 �ادعتھا عليه قريش ثم إن ما ج�اءھم ب�ه محك�م � ل�بس في�ه و
اخت?ف و� عجمة و� اعوجاج فيه على عكس ما كان يتناقل 

  .في عصرھم من أساطير يكذب بعضھا بعضاً 
                                                

IQ@@@Hâb’ç@åia@ñ�N@ @
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وھ��ي م��ن ش��به المستش��رقين : الش��بھة الرابع��ة -٤
  :بأنه شھواني Fالحديثة وصفھم له 

ح��ين ت��زوج إح��دى عش��رة ام��رأة بينم��ا من��ع أتباع��ه م��ن  
  .الزيادة على أربع نساء

والج��واب عل��ى ھ��ذه الش��بھة أن��ه ينبغ��ي أن ُيعل��م أن النب��ي 
F  كما  –رضي 0 عنھا  –لم يتزوج بكراً قط إ+ عائشة
 –إب���ان ش���بابه وفتوت���ه ل���م يت���زوج س���وى خديج���ة  Fأن���ه 

م��ره خمس��اً وعش��رين س��نة ح��ين ك��ان ع –رض��ي 0 عنھ��ا 
وھ��ي ام��رأة كبي��رة فل��و ك��ان ذا ش��ھوة لم��ا اكتف��ى بھ��ا وھ��ي 

 –المرأة الكبي�رة ف�ي الس�ن فل�م يت�زوج عليھ�ا حت�ى توفي�ت 

  .رضي 0 عنھا

إكرام����اً  –رض����ي 0 عنھ����ا  –وك����ان زواج����ه بعائش����ة 
لصديقه وأحب الناس إليه وأوفاھم لـه وأكثرھم إخ7صاً ل�ه 

  .ولدعوته

اجه بحفصة بنت عمر بن الخطاب إكراماً وكذلك كان زو
?بيھا ثاني رجل ف�ي ا=س�7م وث�اني وزراءه وإذا ل�م يك�رم 

وأم�ا زواج�ه ب�أم حبيب�ة ! عمر ب�ن الخط�اب فم�ن يك�رم إذاً؟
وأم سلمة وسودة وميمونة وأم المساكين وھن أرام�ل فك�ان 
إي��واًء لھ��ن لم��ا فق��دن أزواجھ��ن ولم��ا أص��ابھن م��ن ع��ذاب 

  . تعالىواضطھاد في ذات 0
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جه ربه تبارك وتعالى زينب بن�ت جح�ش وھ�و ك�اره وزوّ 
» محمد تزوج امرأة ابنة زيد«: لذلك خشية من قول الناس

الذي تبناه قبل ا/س�-م ف�أراد * ع�ز وج�ل أن يھ�دم قاع�دة 
التبني التي كانت متأصلًة في المجتم�ع الج�اھلي حي�ث ك�ان 

الحرم��ات عن��د الع��رب ف��ي الجاھلي��ة جمي��ع  ىل-ب��ن المتبن��
والحق��وق الت��ي كان��ت ل-ب��ن الحقيق��ي س��واء بس��واء، فك��ان 
أقوى معول لھدم ھذه القاعدة أن أمر * عز وج�ل نبي�ه أن 
ينكح زوجة زيد بعدما طلقھ�ا وق�د ك�ان ابن�اً ل�ـه ب�التبني ف�ي 

  .الجاھلية ليستقر عند العرب عدم جواز التبني

 وك��ان زواج��ه لص��فية وجويري��ة مس��حاً ل��دموعھا وإذھاب��اً 

لحزنھم���ا لم���وت زوجيھم���ا ف���ي معرك���ة قت���ال دارت ب���ين 
  .وبين رجالھما Fرسول * 

م�ا ك�ان ش�ائعاً عن�د الع�رب  Fكما أن م�ن فوائ�د زواج�ه 
م��ن احت��رام للمص��اھرة إذ ك��انوا ي��رون من��اوأة ومحارب��ة 

بأم  Fفلما تزوج النبي . اBصھار سبة وعاراً على أنفسھم
المخزوم��ي م��ن  س��لمة المخزومي��ة ل��م يق��ف خال��د ب��ن الولي��د

المسلمين موقفه الشديد الذي وقفه بأحد، وكذلك أب�و س�فيان 
ب�أي محارب�ة بع�د  Fقائد المش�ركين ل�م يواج�ه رس�ول * 

زواج���ه بابنت���ه أم حبيبة،وك���ذلك D ن���رى م���ن قبيلت���ي بن���ي 
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المص��طلق وبن��ي النض��ير أي اس��تفزاز وع��داء بع��د زواج��ه 
  .بجويرية وصفية

  

 هوات رب��ي وس��&موم��ن أعظ��م وأج��ل مقاص��د نكاح��ه ص��ل
عليه أن�ه ك�ان م�أموراً بتزكي�ة وتعل�يم الن�اس ولم�ا ك�ان م�ن 
المب��ادئ الت��ي ق��ام عليھ��ا بن��اء المجتم��ع المس��لم أ, يخ��تلط 
الرج���ال بالنس���اء كان���ت الحاج���ة داعي���ة إل���ى وج���ود نس���اء 

) وھ���ن أمھ���ات الم���ؤمنين(مختلف���ات ا5عم���ار والمواھ���ب 

بع��ده وي��ربيھن ويعلم��نھن ل��يقمن م��ن  Fالنب��ي  نفي��زكيھ
بتربية نساء المسلمين فيكفين مؤنة التبلي�غ ف�ي النس�اء، وق�د 

 Fك��ان 5مھ��ات الم��ؤمنين فض��ٌل كبي��ر ف��ي نق��ل أحوال��ه 
  .المنزلية للناس

  

أفترى رج&ً يدع ال�زواج ف�ي ش�بابه م�ن النس�اء ويقتص�ر 
على امرأة كبيرة في السن كخديج�ة أو كس�ودة حت�ى يص�ل 

وة عارم��ة ش�ھ الخمس�ين م�ن عم�ره ث�م فج��أة يج�د ف�ي نفس�ه
  .؟ فيتزوج بمثل ھذا العدد الكبير من النساء
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ه إنسان عاق�ل ب�ل � يقول�ه إ� مك�ابر ـاللھم إن ھذا � يقول
  !!IQH فاجر

: م���ن أعظ���م الش���به وا�فت���راء:الش���بھة الخامس���ة  -٥

  ):إرھابي دموي سفاك للدماء(بأنه  Fوصف النبي 

وھ���ذه التھم���ة إنم���ا ي���ذيعھا المستش���رقون ف���ي العص���ر 
فق�د ثب�ت عن�ه  Fالحديث تشكيكاً في دعوته وصدق نبوته 

F  من الحلم وا�حتمال والعفو عند المقدرة والص�بر عل�ى
  .المكاره الشيء الكثير جداً 

 Fوكل حليم عرفت منه زلة وحفظت عنه ھفوة ولكنه 
لم يزدد م�ع كث�رة ا3ذى إ� ص�براً وعل�ى إس�راف الجاھ�ل 

                                                IQ@@@HI@Ş†‘c@æg@@@ò�ßb¨aë@Îì�ÜjÛa@´i@bß@å�@ïç@�ñ‰ìqë@�òÄÔí@òîä¦a@òjËŠÛa@âbíc
@@@@@@b�èîÏ@‰ˆ�°@æc@ò�ÜÓbÇë@Ý�ÓbÇ@Ý�ØÛ@ïÌjäí@4Ûa@ñŠİ¨a@åÛa@ïç@êˆç@LåíŠ’ÈÛaë
@@@@åíd�Ï@LÂýn�>üaë@Ñ�’ØnÛa@åß@bèibj�cë@bèÈöa‰‡@åÇ@†Ènjíë@òî–È½a@¿@ÊìÓìÛa

@@t…aì�y@ïç@bßë@_åÛa@êˆç@¿@áÜ�ë@éîÜÇ@Ma@óÜ•@†àª@æb×@@@†�ÔÛ@@_émìj�•
@@@ÒŠ�Ç@å�ß@üë@ò�ibÓ‰@åß@Éãbß@bèäß@éÈä¹@X@bç…a‰c@ìÛë@LYŠy@Éàn©@¿@L�aŞŠy@æb×@N

a†Û@æb×@†ÔÛë@̂ �Ü½a@êˆç@¿@´Ó‰bË@lbj’Ûa@åß@ém@@@@üë@å�í…@áèî�ÜÇ@b�èßŠ°@ü@pa
@@@@†�àª@ñ^��@æg@_æë_�Ð½a@æìÓŠ’n½a@ÞìÔí@bà×@áèÜîj�@ÙÜí@X@a‡bàÜÏ@_æìãbÓ

ì’Øß@áÜ�ë@éîÜÇ@Ma@óÜ•†ÈÜÛ@òÏë@@@@@Ý�èÏ@†�Óbã@Ý�×@‰bÄãþ@ò™ŠÈß@LÕí†–Ûaë
ß@bèîÏ@æëŠmpaìj–Ûa@lbi‰c@åß@éãc@óÜÇ@şÞ†í@b@´×Š’½a@åß@éßì–>@æb×@†ÔÛë@_

@@@@@¿@êì�Ça‡þ@Ý�i@Lêì�àn×@b�½@�b÷î‘@éäÇ@aìÏŠÇ@ìÜÏ@Léi@hbäÛa@ÒŠÇcë@ê†Üi@õbäic@åß
aë^�ë@lŠÌÛaë@ÖŠ’Ûa@@@lb�n×@åÇ@Lkİ¨aë@†öb–ÔÛa@éiI@†î��@@@@ƒí‰b�nÛa@Þb�u‰

ªáÜ�ë@éîÜÇ@Ma@óÜ•@†à@Hê†îÐy@kîmŠmë@Éº@Ma@é»‰@ðëbİäİÛa@ïÜÇ@ƒî’ÜÛN@ @
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ر رس�ول م�ا ُخّي�: نھ�ارض�ي � ع –إ� حلماً، قالت عائشة 
 �F  بين أمرين إ� اختار أيس�رھما م�ا ل�م يك�ن إثم�اً ف�إن

ك��ان إثم��اً ك��ان أبع��د الن��اس عن��ه، وم��ا ان��تقم لنفس��ه إ� أن 
، وكان أبع�د الن�اس غض�باً IQH تنتھك حرمة � فينتقم 0 بھا

  .وأسرعھم رضىً 

وق�د ك��ان م�ن أعظ��م د�ئ�ل نبوت��ه الت�ي وردت ف��ي كت��ب 
والت��ي آم��ن عل��ى مثلھ��ا م��ن آم��ن م��نھم مث��ل . أھ��ل الكت��اب

عبد� بن س8م وسلمان الفارسي وغيرھما أن حلمه يس�بق 
  .غضبه

وقد كان العفو والص�فح أح�ب إلي�ه م�ن ا�نتق�ام كم�ا ف�ي 
  :القصص التالية

، ورس�ول � Fتصدى لـه غورث ب�ن الح�ارث ليفت�ك ب�ه  •
F  مط������������������رح تح������������������ت ش������������������جرة وح������������������ده  

وذل��ك ف��ي . ائلون ك��ذلكدون ح��رس، وأص��حابه ق��@IRHق��ائ8ً 
إ� وغ���ورث ق���ائم عل���ى  Fغ���زاة، فل���م ينتب���ه رس���ول � 

م�ن يمنع�ك من�ي؟ : ف�ي يدي�ه وق�ال مص�لتٌ رأسه، والس�يف 
فس��قط الس��يف م��ن ي��د غ��ورث، فأخ��ذه . »�«: Fفق��ال 
كن خي�ر آخ�ذ : ؟ قال غورث»من يمنعك«: وقال Fالنبي 

                                                
IQ@@@Hð‰b‚jÛa@éuŠ�cN@ @
IR@@@H‰bèäÛa@Á�ë@âìã@ìçë@òÛìÜîÔÛa@åßN@ @
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ي�ر جئتكم من عن�د خ: فعاد إلى قومه فقال. فتركه وعفا عنه
  .الناس

  .)أخرجه ا�مام أحمد وھو في البخاري مختصراً (

لم��ا دخ��ل المس��جد الح��رام ص��بيحة الف��تح ووج��د رج��ا�ت  •
قريش جالسين مطأطي الرؤوس ينتظرون حكم رس�ول & 

F ي��ا معش��ر ق��ريش م��ا تظن��ون أن��ي «: الف��اتح ف��يھم، فق��ال
اذھب�وا «: أخ كريم واب�ن أخ ك�ريم، ق�ال: ؟ قالوا»فاعل بكم

فعف��ا ع��نھم بع��دما ارتكب��وا م��ن الج��رائم  IQH» ف��أنتم الطلق��اء
ضده وض�د أص�حابه م�ا � يق�ادر ق�دره، و� يحص�ى ع�ده، 

ول�م يقت�ل . ومع ھذا فقد عف�ا ع�نھم ول�م يعن�ف ول�م يض�رب
 . عليه وعلى آله وصحبه وسلمفصلى �

. ، فعف�ا عن�ه ول�م يؤاخ�ذهIRH سحره لبيد بن ا<عصم اليھ�ودي •

فض�Aً . بل لم يثبت أنه �مه أو عاتب�ه مج�رد ل�وم أو عت�اب
 .والعقابعن المؤاخذة 

تآمر عليه المن�افقون وھ�و ف�ي طري�ق عودت�ه م�ن تب�وك إل�ى  •
م فعف��ا المدين�ة ت��آمروا علي��ه ليقتل�وه وعل��م بھ��م وقي�ل ل��ه ف��يھ

 .ISH )تحدث أن محمداً يقتل أصحابه� يُ : (عنھم، وقال

                                                
IQ@@@Hð‰bjÛa@|nÏ@¿@Švy@åia@ê…bä�g@å�yN@ @
IR@@@Hð‰b‚jÛa@|îz•@¿@ò–ÔÛaN@ @
IS@@@Hð‰b‚jÛa@|îz•@¿@ò–ÔÛaN@ @



                   ٢٧                                                                     دفاع عن احلبيب 
  

لم يذكر في غزوة من الغزوات أنه اعتدى على أحد أو غ�زا  •
قوماً مسالمين بل كان�ت غزوات�ه وس�راياه موجھ�ة إل�ى م�ن 
بدأه بالعداوة وحاول الكيد ل,س+م والمس�لمين، وك�ان ي�أمر 

 طف����+ً و/ إذا أرس����لھم أن / يقتل����وا ام����رأة و/  أم����راءه 
عجوزاً و/ راھباً معت�ز/ً ف�ي ص�ومعته وك�ان ينھ�اھم ع�ن 

 .الزرع التحريق بالنار وإفساد 

أغ��راض الح��روب وأھ��دافھا الت��ي  Fر النب��ي وق��د غّي��
تض��طرم ن��ار الح��رب :جلھ��ا ف��ي الجاھلي��ة، فبينم��ا  تكان��
الحرب عب�ارة ع�ن النھ�ب والس�لب والقت�ل وا>غ�ارة  تكان

وأخ�ذ الث�أر والف�وز ب�الوتر وكب�ت  والظلم والبغي والعدوان
وھت�ك حرم�ات  نالضعيف وتخريب العمران وتدمير البني�ا

النساء والقسوة على الض�عيف والو/ئ�د والص�بيان وإھ�+ك 
الحرث والنسل والعبث والفساد ف�ي ا:رض ف�ي الجاھلي�ة، 
إذ ص���ارت ھ���ذه الح���رب ف���ي ا>س���+م جھ���اداً ف���ي تحقي���ق 

محم�ودة يعت�ز بھ��ا  أھ�داف نبيل�ة وأغ�راض س�امية وغاي�ات
الح��رب  وغ��دتالمجتم��ع ا>نس��اني ف��ي ك��ل زم��ان ومك��ان 

  .جھاداً في تخليص ا>نسان من نظام القھر والعدوان

 ب�د/ً ع�ننظ�ام الع�دل والنص�ف تحول المجتم�ع إل�ى إن 

إل�ى حت�ى يص�ير المجتم�ع نظام يأكل فيه القوي الض�عيف، 
نظ���ام يص���ير في���ه الق���وي ض���عيفاً حت���ى يؤخ���ذ الح���ق من���ه 
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المستض��عفين م��ن  لتخل��يصجھ��اداً ب��ذلك الح��رب  وص��ارت
الرج��ال والنس��اء والول��دان ال��ذين يقول��ون ربن��ا أخرجن��ا م��ن 
ھذه القرية الظالم أھلھا واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لن�ا 

وصارت جھاداً في تطھير أرض ) م�ن . من لدنك نصيراً 
بس�ط ا1م�ن لوغدت وسيلة الغدر والخيانة وا.ثم والعدوان 

  .س5مة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءةوال

م��ن ق��ام بتب��ديل الح��رب م��ن ش��ر9 مح��ٍض إل��ى خي��ٍر أو
  .؟محٍض يكون إرھابياً أو سفاٍك للدماء

  

الع���دل وا.نص���اف والرحم���ة فت���رى م���ن ي���أمر بھ���ذا أ
يمك�ن أن يوص�ف بأن�ه والرأفة حتى مع الع�دو أثن�اء القت�ال 

حانك ھ���ذا بھت���ان إرھ���ابي أو قات���ل أو س���فاك لل���دماء؟ س���ب
  !!عظيم

  

ن جمي��ع ال��ب5د الت��ي فتحھ��ا بالس��يف ظھ��ر فيھ��ا علم��اً ب��أ
ن مم��ا يؤك��د أ ،ا.س��5م وانتش��ر وثب��ت أھلھ��ا عل��ى ا.س��5م

انتش��ار ا.س��5م وثبات��ه لص��فاته الذاتي��ة في��ه ول��يس انتش��اره 
كم��ا أن أكث��ر بق��اع  عائ��داً إل��ى نش��ره ب��القوة والس��يف فق��ط

دون ح�رب أو قت�ال كم�ا ثب�ت  ا.س5م وب5ده مما فتح سلماً 
  .ذلك في دواوين السيرة وكتب التاريخ
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والتھم التي يطلقھا أعداء ا�س�م على  إن ھذه الشبه
أو الرسول لم تكن يوماً لتوھي من عضد الرسالة  Fنبينا 
 φΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ⇐Κς… Ν…ΛΣΤΤΨ⊃π≠ΣΤÿ Ω⁄ΣΤ⇓ ϑðΨ/≅… ψΞΨ∑ΗΩ<⊇Κς†ΨŠ … : بعث بھا الذي

ΩΤŠΚ<†ΩΤŠΩ ϑðΣ/≅… :‚Πς)ΜΞ… ⇐Κς… ϑðψΨ+ΣΤÿ ΙΣΩ⁄ΣΤ⇓ ⌠ς√Ω ΩΞ≤Ω{ φΣ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… (32) ≈ 
IQ@ Hفأل خير لھذا الدين إذ أنه  بل ربما كانت ھذه الشبه
منذ ظھور فجر النبوة المحمدية كانت ھذه الشبه و

وا4تھامات سبباً وباعثاً قوياً في إقبال الناس على دعوته 
F وسؤالھم عن ي الناس فكلما زادت التھم زاد تحر

فيقودھم ذلك إلى ا4نبھار بأضواء النبوة الرسول والرسالة 
إلى الدخول في دين 8 أفواجاً والحمد  حتى يسلمھم ذلك

  .: أو4ً وآخراً 

  

وقولنا لمن يروج ھذه الشبه والتھم ھو ما قاله حسان 
والذب عنه وھو  Fابن ثابت في المنافحة عن النبي 

أن ولم يستطع أحد  Fالذب عن النبي أجمل ما قيل في 
ى لھم ذلك وأنّ  يحلق إلى ما دون ھذا فض�ً عن أن يساميه

  :رضي 8 عنه –وھو المؤيد بروح القدس، يقول 

  

                                                
IQ@@@HòíŁa@LòiìnÛa@ñ‰ì�@ZSRN@ @



      ٣٠   دفاع عن احلبيب 
  

  محم���داً فأجب���ُت عن���ه ھج���وتَ           
  وعن�����د � ف�����ي ذاك الج�����زاءُ             

  ھج����وت مبارك����اً ب����راً حنيف����اً           
  أم������ين � ش������يمته الوف������اءُ       

  أتھج���وه ولس���َت ل���ه بك���فء؟          
  فش����ركما لخي����ر كم����ا الف����داءُ           

  ف����إن أب����ي ووال����ده وعرض����ي          
  لع����رض محم����د م����نكم وق����اءُ           

  

عن أعداءه  وإذا كان ھذا ما قاله مؤمن به، فإن ما ورد
 –ق ما شھدت به ا!عداء والح –جداً  من الثناء عليه كثيرٌ 

المائة (فھذا الدكتور مايكل ھارت الذي ألف كتاب 
يعلل ذلك و Fيضع في المقام ا!ول نبينا محمد ) ا!وائل
ليكون في رأس  Fإن اختيار المؤلف لمحمد «: بقوله

القائمة التي تضم ا!شخاص الذين كان لھم أعظم تأثير 
ر ربما أدھش عالمي في مختلف المجا9ت، إن ھذا ا9ختيا

إلى حد قد يثير بعض التساؤ9ت، @IQHالكثير من القراء 
كان الرجل الوحيد  F اً ولكن في اعتقاد المؤلف أن محمد

في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في ك< 
  .المستويين الديني والدنيوي

                                                IQ@@@H@@@æh�Ï@ügë@Llb�nØÛa@á�@ÑÛc@åíˆÛa@´àÜ�½a@�Ë@åß@õaŠÔÛa@áèi@†–Ôí
@@@@@��)@ì�ç@áÜ�,ë@é�îÜÇ@0a@óÜ•@†àª@ædi@òß‹bu@ñ†îÔÇ@æë†ÔnÈí@´àÜ�½a

´ÜÔrÛaN@ @



                   ٣١                                                                     دفاع عن احلبيب 
  

ونشر أحد أعظم ا�ديان في العالم،  Fلقد أسس محمد 
ففي ھذه . يين السياسيين العظاموأصبح أحد الزعماء العالم

قرناً تقريباً على وفاته، فإن  ثة عشرا�يام وبعد مرور ث#
  .IQH تأثيره . يزال قوياً وعارماً 

  

����  

                                                
IQ@@@Hòß†Ô½a@¿@Ýöaëþa@òöb½a@lbn×N@ @
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  وصفاته Fأخـ�ق النبي 
  

  وم��������ا مثل��������وا ص��������فاتك للن��������اس    

�����ل النج�����وم المس�����اءُ         إ� كم�����ا َمث�

ال ُخلُق�ِه واكتم�ه قِ�لِ يمت�از م�ن كم�ال خَ  Fك�ان النب�ي 
بما " يح�يط بوص�فه البي�ان، وك�ان م�ن أث�ره أن القل�وب 
فاض��ت بإج(ل��ه وأحب��ه م��ن عاش��ره محب��ة خالط��ت ال��دم 
واللحم حتى كان أحدھم " يب�الي بم�ا أص�ابه ف�داء للنب�ي 

F.  

أحس���ن الن���اس وجھ���اً : (ك���ان Fوم���ن ص���فاته أن���ه 
 ً ك��ان : (أيض��اً  وق��ال ،كم��ا ق��ال الب��راء) وأحس��نھم ُخلق��ا
  .)لقمروجھه مثل ا

  
َة وجھ������ه       أغ������ر� ك������أن الب������دَر ُس������ن	

  إذا م��ا ب��دا للن��اس ف��ي حل��ل العص��ب    

  

رأيته في ليلة إضحيان فجعلت : وقال جابر بن سمرة
وإلى القمر وعليه حل�ة حم�راء  Fأنظر إلى رسول 9 

  .فإذا ھو أحسن عندي من القمر

  .اً دَ ص� قَ كان أبيض مليح الوجه مُ : وقال أبو الطفيل
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م�ا رأي�ت ش�يئاً أحس�ن م�ن رس�ول  : قال أب�و ھري�رةو
F كأن الشمس تجري في وجھه.  

ك�ان إذا ُس�ر) اس�تنار وجھ�ه، حت�ى : وقال كعب بن مال�ك
  .كأنه قطعة قمر

  :وكان أبو بكر إذا رآه قال
  أم����ين مص����طفى ب����الخير ي����دعو    

  كض�����وء الب�����در زايل�����ه الظ������مُ     

  

يباج�اً أل�ين م�ن ك�ف ما مسست حري�راً و1 د: وقال أنس
، و1 ش��ممت ريح��اً ق��ط أو عرق��اً ق��ط أطي��ب م��ن Fالنب��ي 

   .Fريح أو عرق رسول 

مس��ح خ��دي :  -وك��ان ص��بياً  –وق��ال ج��ابر ب��ن س��مرة 
 عط�ار جون�ةفوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجھ�ا م�ن 

IQH.  

لم يسلك طريقاً فيتبعه أحد إ1 عرف أن�ه ق�د : وقال جابر
  .هسلكه من طيب عرق

��ا أخ>ق��ه ص��لوات رب��ي وس��>مه علي��ه فق��د بل��غ فيھ��ا  وأم)
الكمال ا@نساني فكان يمتاز بفصاحة اللس�ان والب>غ�ة وق�د 

  .أعطي جوامع الكلم

                                                IQ@@@HášÛbi@òãì¦a@Z‹Š°ë@kîİÛa@bèîÏ@ş†ÈŽí@�ÛaN@ @



      ٣٤   دفاع عن احلبيب 
  

وكان الحلم وا�حتمال والعفو عند المق�درة والص�بر عل�ى 
  .المكاره صفات أدبه " بھا وھي من آيات نبوته

يخ�اف الفق�ر و� وكان كريماً ج�واداً يعط�ي عط�اء م�ن � 
يخشى القلة ف2 تمسك يده شيئاً إ� أنفقه ووھبه، وكان أشجع 
الن��اس يحض��ر المواق��ف الص��عبة إذا ف��ر منھ��ا ا5بط��ال فك��ان 

رض��ي "  –يثب��ت وح��ده غي��ر م��رة أثن��اء القت��ال، ق��ال عل��ي 
ا إذا حم�ي الب�أس واحم�رت الح�دق اتقين�ا برس�ول كنّ :  -عنه 
 �Fالعدو منه ، فما يكون أحد أقرب إلى.  

ل َب�ف�زع أھ�ل المدين�ة ذات ليل�ة، ف�أنطلق ن�اس قِ : قال أنس
راجع���اً وق���د س���بقھم إل���ى  Fالص���وت، فتلق���اھم رس���ول " 

الص��وت، وھ��و عل��ى ف��رس 5ب��ي طلح��ة ع��ري، ف��ي عنق��ه 
  .لم تراعوا، لم تراعوا: السيف، وھو يقول

 Dحي�اء م�ن  وكان أشد الناس حياًء وإغضاًء حت�ى ك�ان أش�د
درھا وإذا كره شيئاً عرف في وجھه، وكان � العذراء في خ

يثبت نظره في أحد، وك�ان � يش�افه، أح�داً بم�ا يك�ره، وك�ان 
ما بال أقوام : � يسمي رج2ً بلغه عنه شيء يكرھه بل يقول

  .يصنعون كذا وكذا

اص��دقھم لھج��ة وأعظمھ��م ،وك��ان أع��دل الن��اس وأعفھ��م 
. اتأمان��ة كم��ا س��بق ذك��ر ذل��ك عن��ه ف��ي ال��ردود عل��ى الش��بھ

وكان أوفى الناس حتى ضرب بوفائه المث�ل فھ�ذا عب�د" ب�ن 



                   ٣٥                                                                     دفاع عن احلبيب 
  

 Fبايع��ت النب��ي : أب�ي الحمس��اء يح�دثنا بخب��ر عجي��ب فيق�ول
ببيع قبل أن يبعث، وبقيت لـه بقي�ة، فوعدت�ه أن آتي�ه بھ�ا ف�ي 
مكان��ه فنس��يت ث��م ت��ذكرت بع��د ث��+ث، فجئ��ت ف��إذا ھ��و ف��ي 

ذ ث��+ث ي��ا فت��ى لق��د ش��ققت عل��ي أن��ا ھاھن��ا من��: (مكان��ه، فق��ال
  .)�مام أبوداود في سننهأخرجه ا( )أنتظرك

وك���ان أش���د الن���اس تواض���عاً وأبع���دھم ع���ن الكب���ر يمن���ع 
أصحابه من القيام له، وكان يعود المساكين ويج�الس الفق�راء 

ك��راع :جب��ت ويجي��ب دع��وة العب��د ويق��ول ل��و دعي��ت إل��ى 
  .F تواضعاً منه

 ويجلس بين أصحابه كأحدھم حتى > يميزه م�ن > يعرف�ه

  .بينھم

وك��ان يخص��ف نعل��ه ويخ��يط ثوب��ه ويعم��ل ويحل��ب ش��اته 
  .ويخدم نفسه حتى في بيته

أوف���ى الن���اس ب���العھود  Fوق���د ك���ان ب���أبي ھ���و وأم���ي 
وأوصلھم لرحم�ه وأعظمھ�م ش�فقة ورحم�ة بالن�اس، وأحس�ن 

سمع من�ه الكلم�ة القبيح�ة ول�م الناس عشرة وأوفاھم مودة > تُ 
  .يكن فاحشاً و> متفحشاً و> يرفع صوته

  
  فم�ا حمل�ت م��ن ناق�ٍة ف�وق رحلھ��ا        

  أُب����ر� وأوف����ى ذم����ًة م����ن محم����د         



      ٣٦   دفاع عن احلبيب 
  

 بالحس���نة ويعف���وو� يقاب���ل الس���يئة بالس���يئة ب���ل يقابلھ���ا 

  .ويصفح ولم يسب أحداً ولم يلعن شيئاً 

وك���ان يش���ارك أص���حابه ف���ي الس���فر أعم���الھم وق���د أم���ر 
ال ذبحھ�ا وق� بإص-ح شاة في بعض أسفاره فقال رج�ل عل�يّ 

 وعل��يّ  Fطبخھ��ا فق��ال  س��لخھا وق��ال آخ��ر عل��يّ  آخ��ر عل��يّ 

قد علمت أنك�م تكف�وني : جمع الحطب فقالوا نحن نكفيك فقال
ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن 6 يكره من عب�ده أن ي�راه 

  .متميزاً بين أصحابه وقام وجمع الحطب

وكان بأبي ھو وأمي دائم البشر س�ھل الخل�ق ل�ين الجان�ب 
جالسه م�ن أص�حابه أن�ه أح�ب الن�اس إلي�ه، ق�ال  يظن كل من

  .ممنذ أسلمت إ� تبس?  Fما رآني رسول 6 : جرير البجلي

الع�اد  هُولم يك�ن يكث�ر الك�-م ب�ل ك�ان ك-م�ه قل�ي-ً ل�و ع�د? 
Bحص��اه، وك��ان يجل��س م��ع أص��حابه يس��تمع لح��ديثھم فك��ان 
مجلس����ه � ترف����ع في����ه اBص����وات و� ت����ؤبن في����ه الح����رم، 

 ده ب��التقوى، و� يق��اطعھم إذا تح��دثوا و� ي��ذمE يتفاض��لون عن��

�� Gق إ� بم��ا يرج��و و� يطل��ب عورت��ه و� ينط�� رهُأح��داً و� يعي
  .Fثوابه 

  

وم��اذا عس��اي أن أع��د م��ن ص��فاته وأخ-ق��ه وحس��بي أن 
أق��ول أن رب��ه ق��د أدب��ه وألق��ى علي��ه محب��ة من��ه حت��ى بل��غ ب��ه 

د الكمال اKنس�اني، فھ�و أكم�ل إنس�ان م�ن ذري�ة آدم وھ�و س�ي



                   ٣٧                                                                     دفاع عن احلبيب 
  

  .FIQHالخلق 

غ�ه ھ�ذه المنزل�ة ونعل�م عل�م اليق�ين أن � ع�ز وج�ل ل�م ُيبل� 
ب�ع أم�ره وليس�ير الن�اس عل�ى س�نته ت� قت�دى ب�ه ويُ عبثاً وإنم�ا ليُ 

ذلك ونصرف أبصارنا إليه لنجعله الق�دوة، ونت�رك  يَ عِ نَ  فھ,+ 
  حثالة الشرق والغرب ممن يقتدى بھم شبابنا ھذه ا5يام؟

  

����  
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      ٣٨   دفاع عن احلبيب 
  

  Fحـــقوقه 
إن الحق�وق الواجب�ة للنب�ي : يقول الشيخ أبو بك�ر الجزائ�ري

F تي�  :على كل فرد من أفراد ھذه ا"مة عشرة وھي كا

ا/يمان به، محبته، طاعته، متابعته، ا,قتداء به، ت�وقيره، «
ومحب���ة  نه، وج���وب النص���ح ل���ه، محب���ة آل بيت���هتعظ���يم ش���أ

  .»أصحابه، الص7ة عليه

. وال��رّد ع��ن عرض��ه Fه ح��ق أيض��اً ف��ي ال��ذب عن��ه ـول��

خاصة في ھ�ذا ال�زمن ال�ذي كث�رت في�ه دع�وات التش�كيك ف�ي 
رسالته وس�به أو الس�خرية أو ا,س�تھزاء ب�ه كم�ا يفعل�ه بع�ض 
الفجرة من اليھود والنصارى وأذن�ابھم م�ن بن�ي جل�دتنا ومم�ن 

  .تنا وقلبه عري من ا/يماننيتكلم بألس

  :وا"دلة على ھذه الحقوق كما يلي

@Ν…Σ⇒Ψ∨ð†ΛΤΤΩΤ⊇ Ψϑð/≅†ΨŠ ΨΨ√Σ♠Ω⁄Ω ϑγΨ‰Πς⇒√≅… ϑγΘΨ∨ΡΚ‚≅… ΨϒΠς√≅… 〉⇔Ψ∨Σÿ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ/ΗΤΩ∧Ψ∏Ω{Ω ΣΣ⊕Ψ‰ΤΠςΤ6≅…Ω ¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ φΣŸΩΤ/ΩΤ6 ≈ IR … : وقوله تعالىΝ…Σ⇒Ψ∨†ΛΩΤΤΩΤ⊇ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨ√Σ♠Ω⁄Ω Ξ⁄ΠΡ⇒√≅…Ω ϖΨϒΠς√≅… &†ΩΤ⇒<√Ω∞⇓Κς… ≈ IQ@H …: تعالى قال Fا/يمان به  -١ H وحديث جبريل في أركان ا/يمان مشھور
  .ومعروف وفيه ا/يمان بالرسل

                                                
IQ@@@HbÌnÛa@ñ‰ìòíŁa@Låi@ZXN@ @
IR@@@HòíŁa@LÒaŠÇþa@ñ‰ì@ZQUXN@ @
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إن محبته واجبة بالكتاب والسنة قال : Fمحبته  -٢
ا�ية تھديد وفي  ΜΞ…Ω ψΡ∇Σ–.ΩƒΚς…Ω ψΡ∇ΣΤ#Ω⁄κΨ↑Ω∅Ω ε.Ω∨Κς…Ω †Ω∑Σ∧Σ.<Τ⊇Ω≤Ω.<∈≅… β〈Ω≤ΗΤΩ•ΨΤ#Ω Ω⇐Ω↑7ΩΤ# †Ω∑Ω †Ω♥ς Σ⇑Ψ∇ΗΤΩ♥Ω∨Ω :†ΩΩΤ⇓Ω∂⌠≤ΩΤ# ϑðˆΩšΚς… ¬Σ|∼ς√ΜΞ… φ⇔ΨΘ∨ ϑðΨ/≅… −ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄Ω ξ †ΩΨ–Ω ℑ −ΨΨ∏γ∼‰Ω♠ Ν…Σ±ΘΩΤŠΩ≤Ω.ΩΤ⊇ υΠς.Ωš ƒΨ#<Κ†ΩΤÿ ϑðΣ/≅… −Ψ%Ξ≤∨ςΚ†ΨŠ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω ‚ΩY ΨŸΩÿ Ω⋅⌠Ω⊆<√≅… φκΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃<√≅… ≈ IQH�ΣΤ∈ ⇐ΜΞ… Ω⇐†ς ⌠¬Σ{Σ:†ΩΤŠ…ƒ∫ ⌠¬Σ{Σ:†Ω⇒ΤΤŠΚς…Ω ⌠¬Ρ∇ΣΤ⇓.ΩπΤΤ …:تعالى

 �  .محبة على محبة # ورسوله م أي� ووعيد شديد لمن قد

  

� يؤمن أحدكم حتى أك�ون أح�ب «: Fوفي الحديث قولـه 
. )رواه مس���لم(» إلي���ه م���ن ول���ده ووال���ده والن���اس أجمع���ين

  .على ما يحبه العبد Fإيثار ما يحبه : ومعنى محبته

  

ه كث**رة ذك**ره وكث**رة الش**وق إلي**: Fوم**ن ع,م**ات محبت**ه 
  .Fوالبكاء عند ذكر سيرته حنيناً إليه 

  

 . ≈ ΣΤ∈ Ν…Σ⊕∼Ψ≡ςΚ… ϑðΩ/≅… ∃ΩΣ♠ΘΩ≤√≅…Ω … : قال تعالى: Fطاعته  -٣

  

  

  

                                                
IQ@@@HòíŁa@LòiìnÛa@ñ‰ì�@ZRTN@ @



      ٤٠   دفاع عن احلبيب 
  

 

  :Fمتابعته  - ٤


ΣΣ⊕Ψ‰ΤΠςΤ …: ومتابعت��ه واجب��ة ف��ي الق��ول والعم��ل والمعتق��د ق��ال تع��الى≅…Ω ¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ φΣŸΩΤ�ΩΤ
دخلون«: Fوق�ال  ≈ ي يل أمت ك

من «: قالوا ومن يأبى ي�ا رس�ول �؟ ق�ال» أبى الجنة إ� من
  .)رواه البخاري( »أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

ترك الب�دع وإتب�اع س�نته الواجب�ة : وأظھر ع�مات المتابعة
والمستحبة والرجوع إلى سنته وتحكيمھا عن�د وج�ود الخ��ف 

  .بين أقوال الناس

  

  :Fا�قتداء به  - ٥

  .ي قدوة صالحة فاقتدوا بهأ ŸΤΩ⊆ςΠ√ Ω⇐†ς ⌠¬Ρ∇ς√ ℑ ΨΣ♠Ω⁄ ϑðΨ/≅… δ〈ΩΤ♠ΡΚ… β◊Ω⇒ΤΩ♥Ωš ≈ IQH …: ق�������ال تع�������الى


ΣΤ∈ Ν…Σ⊕∼Ψ≡ςΚ… ϑðΩ/≅… Ν…Σ⊕∼Ψ≡ςΚ…Ω ∃ΩΣ♠ΘΩ≤√≅… ΞΜ†ΩΤ⊇ Ν…⌠Πς√ΩΩΤ … : وقال تعالى  †Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ†ΩΤ⊇ Ψ∼ς∏Ω∅ †Ω∨ Ω〉ΘΨρ ≈ IRH .  و2زم ھذا أن
إلى الض�ل  مفٍض بصاحبه Fقتداء به ترك ا3

  .الموجب للھ�ك في الحياتين

  

                                                
IQ@@@HòíŁa@LlaŒyþa@ñ‰ì�@ZRQN@ @
IR@@@H@ñ‰ì�òíŁa@L‰ìäÛa@ZUTN@ @
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  :Fتوقيــره  - ٦

 Fإن توقيره واجب أكيد إذ أن ا
ستخفاف به 
 ≈ ΤΠςΤ⇓ΞΜ… ð∠ΗΤΩΤ⇒<∏Ω♠⁄ςΚ… …_ŸΞΗΤΩ→ …_≤ΤΠΨ↑ΩΤ‰Σ∨Ω …_≤ÿΨϒΩΤ⇓Ω (8) Ν…Σ⇒Ψ∨Σ(ΨΠ√ Ψϑð/≅†ΨŠ −ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄Ω ΣΣ⁄ΘΞ∞Ω⊕ΣΤ4Ω ΣΣ≤ΠΨΤ∈ΩΣΤ4Ω ΣΣ™ΘΨ‰Ω♥ΣΤ4Ω ⊥〈Ω≤|ΣΤŠ „∼Ψ″ςΚ…Ω (9)†: …: كفر وردة عن ا�س�م قال تعالى

IQH.  

  .ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚ΩE Ν…;Σ⊕ΩΤ⊇⌠≤ΩΤ4 ¬Ρ∇ΩΤ4.Ω″ςΚ… ð⊄ΩΤ⊇ γ‹Ω″ ϑγΨ‰Πς⇒√≅… ‚ΩEΩ Ν…Σ≤Ωµð– ΙΣς√ ΞΩ⊆<√≅†ΨŠ Ξ≤Ω•ς ¬Σ|Ψ∝⊕ΩΤŠ ∴×⊕Ω‰Ψ√ ⇐Κς… ð÷Ω‰µðš ¬Ρ∇Ρ∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ψΣ(⇓Κς…Ω ‚ΩE Ω⇐Σ≤Σ⊕πΤ↑ΩΤ4 (2) ≈ IRH† …: وقال تعالى

  .ϑð‚E Ν…ΣΤ∏φΤΤΤΤ⊕Τ•ΩΤ4 ƒ∫:†Ω∅Σ  ΞΣ♠ΘΩ≤√≅… ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇒∼ΩΤŠ Ψ∫:†Ω∅ΣŸΩ ¬Ρ∇Ψ∝⊕ΩΤŠ &†_∝⊕ΩΤŠ ≈ ISH …: وق""""""""ال تع""""""""الى

يا : فقد نھاھم عز وجل عن ندائه باسمه العلم
 محمد وأرشدھم أن يدعوه بلقب النبوة والرسالة نحو

وتأديباً  Fيا نبي 0 يا رسول 0 تكريماً له 
  .3تباعه

  
                                                IQ@@@HæbníŁa@L|nÐÛa@ñ‰ì�@ZX@LYN@ @
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      ٤٢   دفاع عن احلبيب 
  

  

  :Fتعظيم شأنه  - ٧

احت��رام وإكب��ار ك��ل مال��ه  Fإن الم��راد م��ن تعظ��يم ش��أنه 
. فاس���مه وحديث���ه وس���نته وش���ريعته، وآل بيت���ه Fتعل���ق ب���ه 

وكل ما له اتصال به م�ن قري�ب أو م�ن بعي�د وھ�ذا . وصحابته
  .مهكله داخل تحت وجوب توقيره وحبه وتعظي

غي��ره  يت��زوجنولھ��ذا ح��رم - عل��ى أزواج��ه م��ن بع��ده أن 
ورفع - له ذكره ف3 يوجد أرض إ1 وفيھ�ا  Fتعظيماً لشأنه 

من يؤمن به ويحبه، و1 يرف�ع ا6ذان إ1 ب�ذكره مقرون�اً ب�ذكر 
  .ربه عز وجل

  

  :Fوجوب النصح له   - ٨

الدين «: Fوقال . Ω�Ω ς∏Ω∅ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚Ω� φΣŸµµΨΩ– †Ω∨ φΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ ε“Ω≤Ωš …ς′ΞΜ… Ν…Σ™Ω±ΩΤ⇓ ΨΠς∏Ψ√ −&ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄Ω ≈ IQH‚ …: قال تعالى
   .»النصيحة � ولكتابه ولرسوله

  .)رواه مسلم(

تكون با9يمان به والمحبة الكاملة له  Fوالنصيحة له 
وا1قتداء بسنته وإب3غ رسالته ونشر دعوته ومعاداة أعداءه 

  .F والرد عنه والدفاع عن عرضه
                                                

IQ@@@HòíŁa@LòiìnÛa@ñ‰ì�@ZYQN@ @
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  :وصحابته Fمحبة آل بيته  - ٩

ومحب��ة أص��حابه م��ن محبت��ه  Fإن محب��ة أھ��ل بي��ت النب��ي 
. وحي��ث إن محبت��ه واجب��ة فمحب��ة م��ا يح��ب واج��ب أكي��د أيض��اً 

وھو " يحب أھل  Fوكيف يمكن  حد أن يدعي محبة النبي 
  !بيته و" يحب أصحابه " يمكن أن يعقل ھذا

وا محم�داً ف�ي ارقب�: رضي ( عنه –قال أبو بكر الصديق 
  .)البخاريرواه ( .أھل بيته

  

م�ن غاظ�ه أص�حاب : ويقول مالك بن أنس إمام دار الھجرة
  . ≈ …≅√>|ð↵÷∼Ψ⊕Ω∼Ψ√ Σ¬ΞΨŠ Ω⁄%†Πς⊃Σ …: محمد فھو كافر لقولـه تعالى

  

  :الص�ة عليه -١٠

  .ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… ΙΣΩ ΤΩ|Μ;ΗΤςΤ∏Ω∨Ω Ω⇐ΡΠ∏ΤΩ±ΣΤÿ ς∏Ω∅ ϑγ&Ψ‰Πς⇒√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…ΠΡ∏Ω″ ΨΤ∼ς∏Ω∅ Ν…Σ∧ΠΨ∏Ω♠Ω †[∧∼Ψ∏Τ♥ΩΤ> (56) ≈ IQH …: قال تعالى

 .»رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي«: Fوقال 

  .)رواه ا�مام أحمد والترمذي(

  :ص6ة عليه ھي الص6ة ا5براھيميةوأفضل صيغة لل

ى ليت علصاللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما «
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إبراھيم وعلى آل إبراھيم إنك حميد مجيد اللھم بارك على 
إبراھيم وعلى آل  علىمحمد وعلى آل محمد كما باركت 

  .كما في صحيح البخاري ومسلم ).إبراھيم إنك حميد مجيد

  

ومن أفضل مواضع الص&ة عليه عند الدعاء ويوم الجمعة 
وليلتھا، وعند سماع ذكره أو كتابة حديثه، وعند دخول 

  .لمسجد والخروج منه، وفي ص&ة الجنازةا

����  
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  في قلبك Fبرنامج عملي لمعرفة مكانة النبي 
  

  ھل تحب ا�قتداء به في الملبس والھيئة؟ -
 ھل تحب قراءة سيرته ومعرفة قصص بعثته؟ -
إذا ترددت في أمر من ا%م"ور فھ"ل تبح"ث ع"ن  -

 حكمه وأمره ونھيه لتعرف الح+ل والحرام؟
رك ش"يء م"ن ا%ش"ياء الت"ي ھل لديك استعداد لت -

 ؟Fتحبھا طاعة للنبي 
وتتمن""ى ل""و أن""ك رأيت""ه  Fھ""ل تش""تاق لرؤيت""ه  -

 وصحبته؟
ھل تغضب حينما تسمع أحداً يس"به أو يس"تھزئ  -

 بشيء من سنته؟
 Fإذا كان""ت إجابت""ك ب""نعم فأن""ت مح""ب للنب""ي  -

  .تزداد منهوعلى خير نأمل أن 

	


ك ب

ت إجابت

ر ! وإذا كان

ى خط

ت عل

بفأن
 ويح

  .تراجع نفسك وإيمانك عليك أن


ي 

ريم أن يجعلن

رش الك

يم رب الع

أل * العظ
أس
الكريم وأن يحشرنا ف
ي زمرت
ه وإياك من حزب نبيه 

  .آمين.. آمين 

  



      ٤٦   دفاع عن احلبيب 
  

  
  علي�������������ك الس��������������م أب�������������ا القاس�������������مِ          
  س���������������������ُم ا�ل��������������������ه وريحاُن��������������������هُ          
  وروُح المص�����������������������لين والص�����������������������ائمِ          

  
  .المرسلين والحمد � رب العالمين وس�م على

  كتبه
  
  
  
  

  خالد بن محمد الشھري
  ھـ١٧/٩/١٤٢٥

  الخبر  ٤٤٥٩: ب. ص
  ٣١٩٥٢: الرمز البريدي

     
  

����  
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  المــــراجع
  

  .السيرة النبوية 	بن ھشام .١

�بي بكر جابر الجزائري. ھذا الحبيب يا محب .٢. 

 .فوريلصفي الرحمن المبارك. ق المختومالرحي .٣

�م%ين لل%دكتور أحم%د الخبر اليق%ين ف%ي معج%زات النب%ي ا .٤
 .عوض أبو الشباب

  .إصدار دار العريس. مكتبة الحديث الشريف .٥

����  



      ٤٨   دفاع عن احلبيب 
  

  الفھـــرس
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